
Zadania zrealizowane w okręgowych izbach 

Izba Okręgowa Kto 
przesłał 

Treść 

Dolnośląska OIIB Członek – 
Rafał 
Zarzycki  

Działania  podejmowane na Dolnym Śląsku w ostatnich 4 latach: 
Współpraca z samorządami zawodowymi architektów,  
DOIIB utrzymuje stałe kontakty z izbą architektów. Przewodniczący uczestniczą we wszystkich zjazdach izby architektów na 
Dolnym Śląsku. NA zjazdach, galach i forum inżynierskim  i innych uroczystościach zawsze zapraszane są osoby 
przedstawiciele  DOIIA.  
 Współpraca z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów,  
DOIIB utrzymuje stałe kontakty z izbami zagranicznymi, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy.  
Dla przykładu w  2016 roku, w związku z Festiwalem Budownictwa na Dolnym Śląsku , rozpoczęto współpracę także z Izbą 
Inżynierów Dróg, Mostów i Portów z siedzibą w Bilbao, w Kraju Basków w Hiszpanii. Spotkania z okazji organizowanych przez 
te izby uroczystości mają zwykle charakter międzynarodowy, co daje okazję do wymiany informacji dotyczących aktualnych 
problemów i działań podejmowanych przez izby inżynierów nie tylko z Niemiec i Czech, ale także z innych krajów, których 
przedstawiciele zwykle uczestniczą w najważniejszych uroczystościach (Węgry, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Austria, 
przedstawiciele inżynierów kurdyjskich). 
 Współpraca z samorządami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi; PZITB, SEP,  PKG 
 Organizacja konkursu Dolnośląska Budowa Roku (PZITB).  
Dofinansowywanie konferencji i seminariów dla stowarzyszeń i uczelni: 
Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY HYDROTECHNIKI  
Konferencja Naukowo-Techniczna REMO  
Sympozjum nt. historii elektryki  
Konferencja "TRAM-TRAIN"  
Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Hydrotechniki”, organizator: Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa 
Podziemnego i Wodnego, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej (Świeradów Zdrój)  
DOIIB zapraszała do współpracy branżowe Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zrzeszone w NOT, a także Dolnośląską 
Okręgową Izbę Architektów RP.  
Izba wspierała szkolenia branżowe, organizowane przez te stowarzyszenia, w których brali udział również członkowie DOIIB.  
Przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń technicznych byli zaproszeni na uroczystą Galę Inżynierską, organizowaną we 
wrześniu z okazji Dni Budownictwa i jubileuszu XV-lecia DOIIB.  
Przewodniczący Rady DOIIB uczestniczył w wielu okolicznościowych i uroczystych spotkaniach organizowanych przez 
stowarzyszenia naukowo-techniczne. 



Forum Inżynierskie zorganizowane przez DOIIB 
W forum  obradach aktywny udział biorą przedstawiciele różnych zawodów zaufania  publicznego, w tym architekci, prawnicy 
oraz urzędnicy administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego. Bardzo ciekawe prelekcje prowadzone są 
przez przedstawicieli różnych profesji i zawodów.  

Kujawsko-
Pomorska OIIB 

Członek – 
Andrzej 
Myśliwiec 

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Izbą Architektów. jak dotychczas żadnych konkretnych wspólnych działań nie 
podjęliśmy mimo naszych inicjatyw. Trudno współpracować, jeśli (ustawowo) nasze "drogi się rozchodzą". 

Lubelska  OIIB Przewodnic
ząca – 
Joanna 
Gieroba 

Lubelska Izba nie podejmowała działań związanych ze współpracą z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego 
 

Lubuska OIIB Przewodnic
ząca – Ewa 
Bosy, 
członek 
Andrzej 
Surmacz 

- 

Łódzka OIIB Członek, 
Przewodnic
ząca – 
Barbara 
Malec 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wchodzi w skład Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego (ŁPSZZP), powołanego do życia 26 listopada 2010 r. na mocy Deklaracji założycielskiej, której sygnatariuszami byli 
Szefowie władz Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego okręgu łódzkiego (Adwokatów, Lekarzy, Notariuszy, 
Architektów, Radców Prawnych, Inżynierów Budownictwa, Rzeczoznawców Majątkowych, Pielęgniarek i Położnych, 
Komorników, Lekarzy Weterynarii, Diagnostów Laboratoryjnych, Doradców Podatkowych, Biegłych Rewidentów, 
Psychologów, Aptekarzy, Rzeczników Patentowych, Urbanistów i Syndyków). Pomysłodawcą i przewodniczącym ŁPSZZP jest 
adw. Jarosław Z. Szymański, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. 
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych jest platformą wymiany informacji, doświadczeń oraz płaszczyzną 
organizacyjną zapewniającą pełne współdziałanie dla uzgodnień pomiędzy łódzkimi środowiskami samorządów zawodowych 
w sprawach istotnych dla samorządów i ich członków w przestrzeni publicznej. W ramach działalności ŁPSZZP organizowane 
są spotkania, konferencje (do 2018 r. odbyło się osiem konferencji), wykłady i koncerty, podejmowane były również wspólne 
działania związane z planowanymi deregulacjami samorządów zawodowych. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
aktywnie uczestniczy we wszystkich tych przedsięwzięciach. 
Szczegółowe informacje o działalności ŁPSZZP można znaleźć na stronie ŁPSZZP: 
http://porozumieniesamorzadowzaufaniawlodzi.pl/. 
W minionej kadencji współuczestniczyliśmy w zorganizowaniu i braliśmy udział w następujących konferencjach ŁPSZZP: 



1. „Tajemnica powierzona przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego”, która odbyła się w dniu 5 listopada 2014 
r. w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  

2. „Współpraca i integracja”, która odbyła się 11 kwietnia 2015 r. Podczas połączonego z koncertem spotkania 
prelekcję pt. „Zawody zaufania publicznego. Stan obecny a stan pożądany” wygłosiła prof. UŁ dr hab. Justyna Jurewicz 
z Okręgowej Izby Adwokackiej.  

3. „Rola samorządów zawodów zaufania publicznego w demokratycznym porządku państwa prawnego”, która odbyła 
się 11 maja 2016 r. z licznym udziałem przedstawicieli Łódzkiej OIIB. Wykłady okolicznościowe wygłosili prof. dr hab. 
Marek Chmaj oraz prof. dr hab. Witold Kulesza. Następnie odbył się panel przygotowany przez przedstawicieli ŁPSZZP. 

4. „Samorządy dla wolności – wolność dla samorządów” to tytuł konferencji zorganizowanej w siódmą rocznicę 
powstania Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Odbyła się w Łodzi 14 listopada 
2017 r.  

W ramach konferencji odbyły się trzy panele tematyczne: medyczny („Zawody medyczne w świecie nieustannych reform”), 
inżynierski („Ile wolności, ile odpowiedzialności w zawodzie architekta i inżyniera budownictwa?”) oraz prawniczy 
(„Niezależność w wykonywaniu zawodów prawniczych jako gwarancja ochrony praw i wolności obywatelskich”). Uczestnicy 
dyskutowali na temat niezależności i wolności, a także odpowiedzialności, związanych z wykonywaniem swoich zawodów i 
działaniem samorządów oraz mówili o problemach i oczekiwaniach reprezentowanych grup zawodowych. Przyjęto również 
wspólne stanowisko dotyczące roli samorządności zawodowej. 
W trakcie panelu „Ile wolności, ile odpowiedzialności w zawodzie architekta i inżyniera budownictwa?” moderowanego przez 
Przewodniczącą Rady ŁOIIB wzięli udział: mgr inż. Barbara Malec - przewodnicząca Rady ŁOIIB, mgr inż. Piotr Parkitny, mgr inż. 
arch. Jacek Janiec – przewodniczący Rady ŁOIA oraz mgr inż. arch. Maciej Musiał. Inżynierowie budownictwa mówili m.in. o 
znaczeniu wolności w należytym, odpowiedzialnym i etycznym wykonywaniu zawodów budowlanych. Zwracali również uwagę 
na problemy związane z pełnieniem funkcji projektanta, kierownika budowy czy inspektora nadzoru. Architekci zwracali 
uwagę na zagrożenia związane z zamówieniami publicznymi, w których cena zwykle stanowi główne kryterium. Dzielenie 
przedsięwzięć na fazy, system „zaprojektuj i wybuduj” prowadzą do powstania „sztafety autorów i wykonawców”, których 
związek z powstającym obiektem jest dość luźny. Nie ma tu swobody budowania relacji, co przekłada się na to, jakie powstaje 
dzieło. Ryzyko przesuwane jest coraz częściej na projektanta i wykonawcę, a projekt traktowany jest jako załącznik do 
pozwolenia na budowę. 
Wydarzeniem o charakterze bezprecedensowym było pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego, które z inicjatywy ŁPSZZP odbyło się w dniu 6 czerwca 2018 r. Wzięło w nim udział około 60 osób z 
całej Polski. 
Sala konferencyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stała się przestrzenią do wymiany myśli i poglądów 
przedstawicieli organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego z całego kraju. Spotkanie to było oficjalną zachętą do 
integracji przedstawicieli zawodów zaufania społecznego na poziomie regionów oraz próbą nawiązania stałej współpracy. 



Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego przyjęli w Łodzi wspólne stanowisko o następującej treści: 
Zebrani w Łodzi w dniu 6 czerwca 2018 r. przedstawiciele Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, reprezentujący: 
1. Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie 
2. Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
3. Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
4. Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
5. Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
6. Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
7. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego postanowili nawiązać współpracę w wymiarze 
ogólnokrajowym między reprezentowanymi na spotkaniu podmiotami w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy 
nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw 
zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, 
prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli 
społecznej i misji tych zawodów. 
Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwoli 
uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne dotyczące samorządności zawodów 
zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów. 

Małopolska OIIB Członek, 
Przewodnic
zący – 
Mirosław 
Boryczko 

Historia Krakowskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego:  
22 marca 2017 - Powołanie Forum Zawodów Zaufania Publicznego, Inicjatorem Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja 
- Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie 
- Krakowska Izba Adwokacka 
- Izba Komornicza w Krakowie 
- Izba Notarialna w Krakowie 
- Okręg Małopolski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 
- Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie 
- Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 
- Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 
- Małopolska Izba Lekarsko - Weterynaryjna 
- Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych w Krakowie 
- Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
- Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP 



- Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa                                  
Jako pierwsza objęła przewodnictwo Okręgowa Izba Lekarska              
11 października 2017 -  II Forum Zawodów Zaufania Publicznego. 
Głównym tematem obrad była sytuacja w Służbie Zdrowia.  Wystosowano apel do Władz Rzeczypospolitej w tej kwestii. 
Wystosowano apel w kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości. 
16 maja 2018 - III Forum Zawodów Zaufania Publicznego 
Prof. Andrzej Matyja przekazał przewodniczenie Forum Pawłowi Gierasowi  Dziekanowi Izby Adwokackiej . 
Tematem spotkania była ochrona tajemnicy zawodów  zaufania publicznego w oparciu o zasady etyki . 
Przyjęto stanowisko wyrażające zaniepokojenie praktyką  organów państwowych zmierzającą do ograniczenia tajemnicy 
zawodowej . 

Mazowiecka  OIIB Przewodnic
zący – 
Roman 
Lulis 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wchodzi w skład Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego (MFSZZP), powołanego do życia  3 grudnia 2010 r. na mocy Deklaracji założycielskiej, której 
sygnatariuszami byli Szefowie władz Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego okręgu mazowieckiego (Adwokatów, 
Aptekarzy, Architektów, Biegłych Rewidentów, Doradców Podatkowych, Diagnostów Laboratoryjnych, Inżynierów 
Budownictwa, Komorników, Kuratorów Sądowych, Lekarzy i Lekarzy Dentystów, Lekarzy Weterynarii, Notariuszy, Pielęgniarek 
i Położnych, Psychologów, Radców Prawnych, Rzeczników Patentowych, Urbanistów.). Pomysłodawcą i przewodnictwo po 
powołaniu MFSZZP objęła Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. 
Przedstawiciele Izb Samorządowych zawodów działających na obszarze województwa mazowieckiego, powołali Mazowieckie 
Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, mając na celu umacnianie idei samorządności i prezentowanie wspólnie 
uzgodnionego stanowiska wobec organów władzy i administracji państwowej, w kwestiach pozostających w zakresie ich 
kompetencji i zainteresowania, wynikających z przepisów prawa. Forum jest platformą wymiany informacji, doświadczeń oraz 
płaszczyzną organizacyjną zapewniającą pełne współdziałanie dla uzgodnień pomiędzy mazowieckimi środowiskami 
samorządów zawodowych w sprawach istotnych dla samorządów i ich członków w przestrzeni publicznej.  
W ramach swojej działalności MFSZZP organizuje w zasadzie, co dwa miesiące, spotkania,  konferencje, pikniki rodzinne i 
koncerty, podejmowane są również wspólne działania związane z przeciwdziałaniu deregulacji samorządów zawodowych. 
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa aktywnie uczestniczy we wszystkich tych przedsięwzięciach, lub je 
organizuje. 
Szczegółowe informacje o działalności MFSZZP zamieszczono na stronie MFSZZP: http://www.Zawody zaufania 
publicznego.pl/. 
W minionym roku współorganizowaliśmy kolejną już konferencje w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z 
senacką Komisją Praw Człowieka, Praworządności i petycji, pt. „Samorząd Zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki”, 
która odbyła się w dniu 2 czerwca 2017 r.  W konferencji udział wzięli: Wicemarszałek Senatu RP prof. Michał Seweryński, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Praw 



Człowieka, Praworządności i petycji Robert Mamątow, przedstawiciele samorządów zawodowych Mazowsza oraz Łódzkie 
Porozumienie Samorządów Zawodowych, Opolskie Porozumienie SZZP, Śląskie FSZZP i Warmińsko-Mazurskie FZZP. 
W ramach konferencji referaty wygłosiły samorządy zawodowe w ramach branż: medycznej, prawnej, budowlanej i 
ekonomicznej, przedstawiając działania samorządów a także opowiedziano o problemach i oczekiwaniach prezentowanych 
grup zawodowych. Po konferencji Kancelaria Senatu RP wydała wydawnictwo, w którym ujęto wszystkie referaty, dyskusję, 
wnioski i prezentację poszczególnych samorządów zawodowych. 
 Na stałe wpisany w harmonogram współpracy i integracji środowiska inżynierskiego z innymi samorządami zawodów 
zrzeszonych w Forum jest Piknik rodzinny, organizowany co roku, w prezydencji MOIIB zgromadził około 11 tys. uczestników. 
 Ważnym wydarzeniem w działalności było pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego, które z inicjatywy Łódzkiego PSZZP odbyło się w dniu 6 czerwca 2018 r. w Łodzi, na którym 
przedstawiciele SZZP reprezentujący: 
1. Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie 
2. Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
3. Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
4. Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
5. Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
6. Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
7. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. 
Zebrani samorządowcy postanowili nawiązać współpracę w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na 
spotkaniu organizacjami  w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów 
na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej 
samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących 
idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów. 
Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwoli 
uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne dotyczące samorządności zawodów 
zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów. 

Opolska OIIB Przewodnic
zący – 
Adam Rak 

Informacje o Opolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego: 
1. Deklarację powołującą Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego działających na terenie 

Województwa Opolskiego podpisało dziesięciu przedstawicieli władz opolskich samorządów, w dniu 05 grudnia 2016 
r. 

2. Uzgodniono, że prezydencja każdego z samorządów będzie trwała pół roku, a jej przekazywanie będzie odbywało się 1 
stycznia i 1 lipca w danym roku. 

3. Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa pełniła swoją prezydencję od 1 stycznia 2017 roku do 30  czerwca 



2017 roku. Obecnie prezydencję pełni Opolska Okręgowa Izba Aptekarska. Opolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa będzie pełniła prezydencję w 2022 roku.   

Podkarpacka OIIB Członek – 
Lilliana 
Serafin  

W ostatniej kadencji Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa współpracowała tylko z Podkarpacką Okręgową 
Izbą Architektów RP w zakresie organizacji konkursu Budowa Roku Podkarpacia. 

Podlaska OIIB Członek  - 
Małgorzata 
Micał 

Podlaska Okręgowa izba Inżynierów  w zakresie  współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego dotychczas 
podjęła i realizuje następujące działania: 
W roku 2017 kontynuowana była współpraca z Podlaską Okręgową Izbą Architektów – na podstawie porozumień zawartych 7 
grudnia 2004 r. oraz 16 czerwca 2014 r.  
W ramach współpracy Podlaska OIIB udostępnia Izbie Architektów bieżące zestawienia o nadchodzących zmianach w 
przepisach prawa.  
Wspólnie wydawany jest „Biuletyn Informacyjny”. Zamieszczane są w nim informacje na temat samorządu zawodowego 
architektów oraz artykuły kolegów z zaprzyjaźnionej Izby. Każda z Izb ponosi koszty wydawania „Biuletynu” proporcjonalne do 
ilości zamówionych numerów czasopisma (tzn. cena jednego numeru x ilość egzemplarzy). 
25 września 2017 r., w wyniku prowadzonych wcześniej rozmów, doszło do podpisania przez Izbę deklaracji i aktu erekcyjnego 
Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, zrzeszającego samorządy zawodowe z województwa podlaskiego. Jego 
celem jest m.in. wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy publicznej w sprawach ważnych dla 
sygnatariuszy porozumienia oraz integracja środowisk. W ramach podjętej współpracy w październiku odbyło się 
zaproponowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku szkolenie dla członków naszego samorządu na temat umów 
o roboty budowlane. 

Pomorska OIIB Członek – 
Ryszard 
Kwiatkows
ki  

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie podpisała porozumienia o współpracy z innymi samorządami 
zawodowymi.  
 

Śląska OIIB Członek, 
Przewodnic
zący – 
Roman 
Karwowski  

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest jednym z kilkunastu sygnatariuszy utworzenia Śląskiego Forum 
Samorządów Zaufania Publicznego.  Stosowne Porozumienie zostało podpisane w dniu 27 kwietnia 2016 roku m.in. przez 
samorządy zawodowe architektów, lekarzy, adwokatów, radców prawnych.  
W czasie dwóch lat istnienia przedstawiciele forum odbyli 11 spotkań, w czasie których dyskutowano na wiele tematów 
ważnych przy wykonywaniu zawodów zaufania publicznego. Ich efektem była między innymi Uchwała nr 2/2016 w sprawie 
samorządności zawodowej dotycząca bezpieczeństwa wykonywania zawodu zaufania publicznego i przekazano ją władzom 
samorządowym i państwowym. 
Forum podjęło następujące tematy: 

• Znaczenie w pracy wysokich standardów zawodowych i moralnych, których treść i moc wywodzi się z fundamentów 



prawa naturalnego, 

• Zaufanie i odpowiedzialność zawodowa osób wykonujących zawód zaufania publicznego w przestrzeni publicznej, 

• Doświadczenia rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz sędziów sądów dyscyplinarnych poszczególnych 
samorządów, 

• Doskonalenie zawodowe i różne jego modele funkcjonujące w poszczególnych samorządach; opracowanie analizy 
porównawczej uregulowań prawnych i sposobów realizacji zadań przez poszczególne samorządy.  

Należy podkreślić, że cykliczne spotkania członków forum dobrze służą samorządom, pozwalają poznać poglądy i stanowiska 
osób wykonujących różne zawody zaufania publicznego, jednocześnie integrując bardzo zróżnicowane środowiska zawodowe. 

Świętokrzyska 
OIIB  

Członek, 
Przewodnic
zący  - 
Wojciech 
Płaza  

Dotychczas współpracuje ze Świętokrzyską Izbą Architektów. Od ponad 10 lat organizowane są przez obie izby wspólne 
spotkania podczas których omawiane są na bieżąco problemy środowiska. Uzgodniono także, że na zasadach wzajemności 
członkowie obu izb mogą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez oba samorządy. Dotychczas ŚOIIB nie 
podejmowała współpracy z innymi samorządami zaufania publicznego.  

Warmińsko-
Mazurska OIIB 

Członek, 
Przewodnic
zący – 
Mariusz 
Dobrzeniec
ki  

W dniu 26.10.2016r. mając na względzie przepis art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym można w 
drodze ustawy tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące 
pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony oraz uchwalone na 
jego podstawie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy, powołujące samorządy zawodowe powołano Warmińsko-
Mazurskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego. 
Do zadań Forum należy w szczególności: 
1. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, 

dotyczących działania zawodów zaufania publicznego i zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań tych 
zawodów; 

2. konsultowanie, wymiana informacji i doświadczeń w przedmiocie działalności samorządu; 
3. integracja środowisk zawodowych; 
4. wykonywanie innych zadań wynikających z wniosków członków Forum i przepisów prawa. 
W załączeniu podpisana deklaracja. 

W dniu 18 lipca 2017 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbyło się kolejne posiedzenie 
Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. 
Podczas posiedzenia przedstawiciele 13 samorządów jednomyślnie podjęto uchwałę w przedmiocie zmian ustaw dotyczących 
sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego. 
Uchwala Nr 1_2017 Warmińsko Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 18 lipca 1017 r. 
Następnie ponownie wybrano Katarzynę Skrodzką-Sadowską reprezentującą Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie 
na przewodniczącą Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego na okres od 1 listopada 2017 r. do dnia 31 

http://oirp.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2017/07/Uchwala-Nr-1_2017-Warmińsko_Mazurskiego-Forum-Zawodow-Zaufania-Publicznego-z-dnia-18-lipca-1017-r..x55416.pdf


października 2018 r. 
Uchwala Nr 2_2017 Warmińsko Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 18 lipca 2017 r. 
Ponadto uczestnicy posiedzenia podjęli dyskusję dotyczącą wzajemnej wymiany informacji o działalności i problemach 
poszczególnych samorządów oraz organizacji w przyszłości wspólnej konferencji dot. samorządów zaufania publicznego. 

W dniu 19.10.18r. odbyło się spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. 
Podczas spotkania podniesione zostały następujące zagadnienia w 3 panelach: 
Panel I: Jak przeciwdziałać przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym?. 
Panel II: Wykonanie orzeczeń sądów dyscyplinarnych oraz usunięcie wzmianki o ukaraniu – aspekty praktyczne. 
Panel III: Solidarność zawodowa a postępowanie dyscyplinarne. Aktualne problemy wynikające z prowadzonych postępowań 
przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym – teoria i praktyka. 
Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: 
Mariusz Dobrzeniecki – Przewodniczący Rady W-MOIIB 
Jacek Zabielski – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego W-MOIIB w roli moderatora 
Halina Wasilczuk – Rzecznik Koordynator reprezentująca Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej W-MOIIB 
Marian Zdunek – Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB 

Również pragniemy poinformować, że w ramach członkostwa w Warmińsko-Mazurskim Forum Zawodów Zaufania 
Publicznego Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa poparła wniosek Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie poparcia stanowiska zawodowego 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 18 października 2016r.  dotyczącego zmian systemowych w obszarze kształcenia 
przeddyplomowego pielęgniarek. 

Wielkopolska 
OIIB 

Członek, 
Przewodnic
zący – Jerzy 
Stroński  

Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych działa w naszym województwie od 2012r. , a nasza izba pełni rolę 
sekretariatu. 
Spotkania odbywają się co 4 m-cą zawsze w innej izbie rotacyjnie . Gospodarze  spotkań przygotowują  referat obejmujący 
przede wszystkim problemy związane z ich działalnością .  
Ba spotkania są zapraszani wszyscy parlamentarzyści z województwa wielkopolskiego. 
Najbardziej aktywne były dotąd samorządy inżynierów budownictwa , lekarski , pielęgniarki , farmaceuci , radcy prawni.  

Zachodniopomor
ska OIIB  

Członek – 
Grzegorze 
Siemiński  

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ściśle współpracuje z Zachodniopomorską Izbą Architektów i 
stowarzyszeniami technicznymi Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie i Koszalinie, takimi jak: 
 - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, 
 - Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych, 
 - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, 
 - Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 

http://oirp.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2017/07/Uchwala-Nr-2_2017-Warminsko_Mazurskiego-Forum-Zawodow-Zaufania-Publicznego-z-dnia-18-lipca-2017-r..x55416.pdf


    Dodatkowo, raz do roku odbywają się robocze spotkania prezydiów Izby Architektów i naszej Izby w celu wymiany 
poglądów na bieżące tematy (np. nowelizacja PB i współpracy branżowej). 
    Również staramy się dofinansowywać konferencje, szkolenia czy opracowywania organizowane przez członków ww. 
stowarzyszeń. 

 


